
 

 

Πουκέτ  

 

 

 

Το “Μαργαριτάρι του Νότου”, όπως αποκαλείται, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και το πιο 

δημοφιλές νησί της Ταϊλάνδης. Όμορφα, τροπικά τοπία, έντονη νυχτερινή ζωή, λευκές 

αμμουδιές, τροπική βλάστηση, διάφανα, γαλαζοπράσινα νερά και οι πιο ευγενικοί και 

χαμογελαστοί άνθρωποι συνθέτουν αυτόν τον παραδεισένιο προορισμό. Γεμάτο ιστορικά 

μνημεία, το Πουκέτ αποτελεί τη γενέτειρα του ταϊλανδέζικου πολιτισμού. Η κάθε γωνία εδώ 

είναι ξεχωριστή. Εξερευνήστε ζούγκλες, ποτάμια, πεδιάδες και βουνά και αφήστε το μεγαλείο 

της τροπικής φύσης να σας συγκλονίσει. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, σε κάθε μέγεθος και 

σχήμα, φιλοξενούν τα πιο όμορφα και πολύχρωμα ψάρια, ενώ τα γειτονικά νησιά, ιδανικά 

για ολοήμερες εξορμήσεις, μοιάζουν σαν βγαλμένα από ταινία. Η φύση υπήρξε 

γενναιόδωρη με το Πουκέτ, και οι άνθρωποί του το ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους 

γαμήλιους – και όχι μόνο – προορισμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η ιδανική περίοδος για να επισκεφθείτε το Πουκέτ είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, 

καθώς μπορείτε να απολαύσετε τις παραλίες και τα θαλάσσια σπορ που προσφέρει το νησί. 

Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές όλο τον χρόνο, όμως από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 

είναι η βροχερή περίοδος. Ωστόσο, οι βροχές σπάνια διαρκούν συνεχόμενες μέρες.  

 

 

 

 

 Πουκέτ – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 23 23 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24 

Μεγ(°C) 31 32 33 33 31 31 31 31 30 31 31 31 

 

 

 

 

 

 Πουκέτ – Θερμοκρασία Θάλασσας  

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 28 28 29 30 30 30 29 29 29 29 29 28 

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφθείτε τους ιδιαίτερους βουδιστικούς ναούς 

 Παρακαλουθήστε το φημισμένο FantaSea Show 

 Παίξτε με τους ελέφαντες στο Καταφύγιο Ελεφάντων 

 Θαυμάστε τις μεγαλειώδεις τίγρεις 

 Περιηγηθείτε στη παλιά πόλη του Πουκέτ 

 Επισκεφθείτε το Chalong Bay Rum Distillery 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Χώρα: Ταϊλάνδη 

 Γλώσσα: Ταϊλανδέζικα 

 Ζώνη Ώρας: +4 

 Νόμισμα: Ταϊλανδέζικο Μπατ 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 12 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χάρτης Προορισμού 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Το Πουκέτ διαθέτει Songthaew, το οποίο είναι είδος λεωφορείου, αλλά 

και συμβατικά λεωφορεία. Αν προτιμάτε τις ιδιωτικές μετακινήσεις, μπορείτε να 

επιλέξετε ταξί ή τουκ – τουκ, τα οποία είναι τρίκυκλα ταξί. Τα τουκ – τουκ είναι πιο 

οικονομικά από τα συμβατικά ταξί και μπορείτε να κάνετε παζάρι στη τιμή πριν 

επιβιβαστείτε. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στη πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Baht από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στη Ταϊλάνδη, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως 

και οι καφετέριες και τα εστιατόρια. 

 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 



 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Ο Λόφος των Πιθήκων 

 

  

Γνωστός και ως Toh Sae Hill, είναι ο 

ψηλότερος λόφος στο νησί και φιλοξενεί 

περίπου 400 μακάκους. Οι πίθηκοι συνήθως 

δεν επιτίθενται σε ανθρώπους, όμως είναι 

καλό να προσέχετε τα πράγματά σας. Στους 

πρόποδες του λόφου θα συναντήσετε και 

ένα ιερό αφιερωμένο σε τρεις θεότητες.  

 

 

 

2) Big Bhudda 

 

 

Αυτός ο τεράστιος Βούδας είναι ένα από τα 

πιο διάσημα αξιοθέατα στο Πουκέτ. Είναι 

καθισμένος στο λόφο Nakkerd, από όπου 

θα έχετε πανοραμική θέα σε όλο το νησί. Για 

τους κατοίκους αυτό είναι ιερό μέρος, οπότε 

όταν θα το επισκεφθείτε, επιλέξτε ρούχα που 

θα καλύπτουν τους αγκώνες και τα γόνατα. 

 

 

 

3) Διασκέδαση με τους ελέφαντες 

 

Το εθνικό ζώο της Ταϊλάνδης είναι ο 

ελέφαντας. Μάλιστα, υπάρχει και 

Καταφύγιο, το οποίο ιδρύθηκε για την 

αποκατάσταση αυτού του είδους αλλά και 

για να μάθουν οι επισκέπτες για αυτό. 

Μπορείτε να τους ταΐσετε, να παίξετε και να 

κολυμπήσετε μαζί τους. Αν θέλετε, μπορείτε 

να βρείτε ελέφαντες και να ανεβείτε για να 

πάτε βόλτα εκτός του καταφυγίου. 

 

 

4) James Bond Island 

 

 

Το νησί αυτό βρίσκεται στη λίστα πολλών 

ανθρώπων, καθώς θέλουν να επισκεφθούν 

το μέρος που πραγματοποιήθηκαν τα 

γυρίσματα της ταινίας «Ο Άνθρωπος με το 

Χρυσό Πιστόλι». Μετά τη προβολή της 

ταινίας το 1974 η επισκεψιμότητα του νησιού 

ανέβηκε κατακόρυφα. 

 

 

 



5) Phi Phi Islands 

 

Πρόκειται για ένα πανέμορφο αρχιπέλαγος 

με εξαιρετικές λευκές παραλίες και 2 

γκρεμούς από όπου μπορείτε να θαυμάσετε 

τη θέα. Είναι γνωστή για τα θρυλικά πάρτυ 

που διαρκούν ως το πρωί. Τα πάρτυ αυτά 

είναι αρκετά δημοφιλή, με αποτέλεσμα οι 

παραλίες να είναι γεμάτες κόσμο όλο το 

χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Massaman Curry 

 

  

 

Αυτό το πιάτο συνήθως φτιάχνεται με 

χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας, ή εναλλακτικά 

με κάποιο ψάρι. Περιέχει κάρυ, γάλα 

καρύδας, χυμό και φύλλα lime, βασιλικό και 

ντομάτα. Συνοδεύεται με ρύζι στον ατμό ή 

νούντλς. 

 

 

 

 

 

 

 Kanom Jeen Phuket 

 

 

 

Μια δημοφιλής σούπα με κοτόπουλο, 

μανιτάρια, ντομάτα και γάλα καρύδας. 

Συνήθως περιέρχει και λίγο τσίλι, όμως δεν 

είναι ιδιαίτερα καυτερό πιάτο. Αντί για 

κοτόπουλο, μπορείτε να επιλέξετε μοσχάρι, 

ψάρι, καβούρι και λαχανικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bangla Road 

 

Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους στο 

νησί, καθώς σε αυτόν είναι συγκεντρωμένα 

τα πιο φημισμένα μπαρ, κλαμπ, νυχτερινά 

κέντρα, εστιατόρια και καφετέριες. Μάλιστα, 

τον τέλος του δρόμου θα συναντήσετε και 

τη παραλία Patong. Αξίζει μια επίσκεψη το 

βράδυ σε αυτό τον δρόμο  για να πιείτε το 

ποτό σας. 

 

 

 

 Simon Cabaret 

 

Για πάνω από δύο δεκαετίες το Simon 

Cabaret προσφέρει μια από τις πιο 

διάσημες παραστάσεις με τις πιο όμορφες 

γυναικείες εμφανίσεις, προσκαλώντας 

τουρίστες κάθε βράδυ. Το αμφιθέατρο είναι 

μεγάλο και δέχεται πολλούς επισκέπτες 

καθημερινά. 

 

 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Patong Beach 

 

Σε αυτή τη περιοχή βρίσκεται η καρδιά του 

Πουκέτ. Μια από τις πιο δημοφιλείς 

παραλίες έχει μήκος περίπου τέσσερα 

χιλιόμετρα. Στη νότια πλευρά της παραλίες 

μπορείτε να απολαύσετε και θαλάσσια 

σπορ. 

 

 

 Laem Ka Beach 

 

Αυτή η παραλία βρίσκεται στο Νότιο 

Πουκέτ. Εδώ θα συναντήσετε ντόπιους τα 

Σαββατοκύριακα με τα παιδιά τους, καθώς 

είναι ασφαλής για οικογένειες. Ακόμη, 

αρκετοί την επιλέγουν για να κάνουν πικνίκ. 

Έχει μήκος περίπου 150 μέτρα. 

 Banana Beach 



 

Πρόκειται για μια παραλία που δεν 

γνωρίζουν οι τουρίστες αλλά είναι 

πραγματικά πανέμορφη. Γαλαζοπράσινα 

νερά και κατάλευκη άμμος, μια παραλία 

σαν βγαλμένη από όνειρο. Διαθέτει 

εστιατόριο και εγκαταστάσεις για θαλάσσια 

σπορ. 

 

 

 Kamala Beach 

 

Η παραλία αυτή βρίσκεται βόρεια της 

παραλία Patong. Τα ήρεμα, ρηχά νερά της 

τη καθιστούν ιδανική για οικογένειες και 

όσους θέλουν να χαλαρώσουν. Με το 

ψαροχώρι σε κοντινή απόσταση, διατηρεί 

μια αίσθηση γνησιότητας που σπανίζει στο 

Πουκέτ. 

 

 

 Kata Beach 

Με μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρο, αυτή η 

παραλία εξασφαλίζει ότι θα βρίσκετε πάντα 

χώρο για να απλώσετε τη πετσέτα σας. 

Γεμάτη με φοίνικες, λευκή, μαλακή άμμο και 

πολλά μέρη για φαγητό και ποτό, είναι 

εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί είναι τόσο 

δημοφιλής ανάμεσα σε τουρίστες και 

ντόπιους. 


